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 ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی جوش و مشاور شما در صنعت بازرسی و جوشکاری ایران زمین    



با هدف ارائه خدمات مهندسي و آموزشي در رشته هاي مهندسي جوش و فرآيند          شرکت مهندسي سازه کيفيت پايدار    

فعاليت خود را رسما آغاز نموود     523352به صورت سهامي خاص تحت شماره ثبت 4831هاي توليد ، نظارت و بازرسي در سال  

موسسين اين شرکت داراي سوابق گسترده اي در آموزش ،طراحي ، اجرا و نظارت انواع پروژه هاي فني ، صنعتي و عمرانوي موي      

با بهره مندي از اساتيد مجرب و مهندسان زبده و کارآمد ، با استفاده از آخرين فن آوري                     همواره سعي نموده    باشند   اين شرکت    

هاي روز و امکانات متنوع فني و آموزشي با ارائه خدمات ارزنده و برآورده سازي نياز صنايع خرد و کالن کشور و محقق نوموودن                   

 اهداف علمي و فني در اعتال  و بهبود وضعيت موجود سهيم  باشد    

بعنوان مجري خدمات بازرسي فني و انجام آزمايشات غيرمخرب در صنايع نفوت ،     پايدار شرکت مهندسي سازه کيفيت     

خطوط لوله انتقال نفت ،گاز ،آب ، سازه هاي فلزي، ساختمان هاي بلند مرتبه، تاسويوسوات     -نيروگاه هاي برق  –گاز ، پتروشيمي    

فراساحلي ، ساخت و تعميرات کشتي ، صنايع نظامي و هوا فضا و همچنين مشاوره و آموزش سيستم ها و دوره هاي مرتوبوب بوا          

  صنعت جوش و بازرسي با استفاده از آخرين استاندارهاي روز  مي باشد 

  شرکت مهندسي سازه کيفيت پايدار
 در ايران   (ISO/TS 29001)اولين شرکت بازرسي داراي گواهينامه سيستم مديريت کيفيت در صنايع نفت،گاز،پتروشيمي •

 ISO/IEC 17020داراي گواهينامه معيارهاي تاييد صالحيت شرکت هاي بازرسي کننده  •

 ISO 9001داراي گواهينامه  •

 IRSNTداراي تاييد صالحيت و اخذ گريد تخصص پايه يك در بازرسي فني و آزمايشات غير مخرب از  •

 داراي تاييديه از شرکت ملي گاز ايران در زمينه بازرسي فني و انجام آزمايشات غيرمخرب  •

داراي تاييد صالحيت از شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در زمينه بازرسي فنوي و انوجوام آزموايشوات                    •

 غيرمخرب

تاييد صالحيت از اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در زمينه بازرسي فني و انجام آزمايشات غيرمخرب در سازه هواي           •

 فلزي ساختماني

داراي پروانه فني مهندسي  در زمينه مهندسي جوش و بازرسي جوش در صنايع فلزي و مهندسي مواد و فرآيندهاي توليد از                    •

 وزارت صنايع و معادن ايران

 (IRSNT)عضو انجمن آزمايشات غير مخرب ايران  •

 (ASNT)آزمايشات غير مخرب آمريکا عضو انجمن   •

 (AWS)عضو انجمن جوش آمريکا  •

 (IWNT)عضو انجمن جوشکاري و آزمون هاي غير مخرب ايران  •

 :رئوس فعاليتهاي شرکت 

 نظارت عاليه و بازرسي فني :
 بازرسي مخازن تحت فشار ،مبدل هاي حرارتي  •

 بازرسي سازه هاي صنعتي )خطوط لوله و تجهيزات نيروگاهي و پااليشگاهي (   •

 هاي فلزي سنگين و نيمه سنگين )پل هاي فلزي( بازرسي سازه •

 بازرسي سازه هاي فلزي ساختماني و برج هاي بلند مرتبه •



 )(NDTخدمات آزمون هاي غير مخرب 

  (RT)پرتو نگاري صنعتي بازرسي به روش  •

  (UT)بازرسي به روش امواج مافوق صوتي  •

 (MT)بازرسي به روش ذرات مغناطيس  •

  PT) (بازرسي به روش مايعات نافذ •

 (DT)بازرسي ابعادي  •

  (VT)بازرسي چشمي  •

 (PI)بازرسي رنگ  •

 بخش بازرسيهاي  فني :

 بخش بازرسي هاي فني شامل ارائه خدمات زير مي باشد :

 (Q.A)و نظارت عاليه  (Q.C)کنترل کيفيت   

 (…,ASME Sec.VIII , IX, AWS D1.1 , AWS D1.1)مطابق با کد ها و استاندارد هاي بين المللي  •

 Cswip & Level IIارائه خدمات تخصصي در زمينه کنترل کيفيت و بازرسي تحت نظارت بازرسين  •

 آزمايشگاه کنترل کيفيت و تجهيزات آزمايشگاهي  •

 طراحي ايستگاههاي بازرسي و ارائه روشهاي بازرسي و کنترل کيفيت  •

 ارائه گزارشات بازرسي و مستندات نهايي  •

 بازرسي مواد اوليه و خام  

 (ASME,AWS,API,ISO/BS,EN)بازرسي جوش مطابق با آخرين ويرايش کدها و استانداردهاي  

  مهندسي جوش 

 WPSارائه دستور العملهاي جوشکاري  •

 PQRگزارش تائيد صالحيت روش جوشکاري  •

 PWHTتفسير نتايج عمليات حرارتي و بازرسي فرآيند مربوطه  •

 صدور گواهينامه ملي و بين المللي براي  جوشکاران  WQTاخذ آزمون تائيد صالحيت جوشکار  •

 راهنمايي در انتخاب  بهترين فرآيند جوشکاري در چرخه توليد  •

 صافکاري شعله اي •

 تفسير نتايج آزمونهاي مخرب و غير مخرب •

 بازرسي عمليات ساخت  

 بازرسي اسکلت هاي فلزي : 

 جرثقيل هاي مختلف  •  سازه هاي ساحلي •

 پل سازي  •  سازه هاي دريايي •

  برج هاي مسکوني ،اداري ،تجاري و    •



 مشاوره و برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت بازرسي و مهندسي و اعطاء مدارک بين المللي : 

  ISO 8383مشاوره و پياده سازي الزامات کيفيتي جوشکاري ذوبي مواد فلزي  بر مبناي استاندارد  •

 AWS –QC 1آموزش بازرسي جوش مطابق با استاندارد  •

 SNT-TC-1A(RT,RTI,MT,PT,UT,VT) آزمايشات غيرمخرب مطابق با آيين نامه هاي  IIآموزش سطح  •

 دوره هاي آموزشي گوناگون در زمينه شناخت فرآيند جوشکاري  •

 بازرسي کنترل کيفيت فرآيند هاي جوشکاري •

 تهيه دستور العملهاي جوشکاري با فرآيندهاي گوناگون  •

 بررسي عيوب جوش و علل ايجاد پيچيدگي در اتصاالت جوشکاري شده •

 برگزاري سمينار هاي آموزشي در سراسر کشور  •

 
 

اميد است که بتوانيم با عنايت پروردگار ، در ارائه خدمات خود جهت پيشرفت ميهن عزيزمان 

 همتراز با ديگر جوامع صنعتي گام برداريم 

 

    
 41آدرس دفتر مرکزي :تهران ، خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي، خيابان سي و يکم، پالک 

 

 554-33951558تلفکس:   554-33951558و  554-33951114تلفن: 

 
WWW.PAIDARQUALITY.COM 

Info@Paidarquality.com 

http://www.paidarquality.com/




 ISO 9001 گواهینامه

 ISO/TS 29001 گواهینامه

w
w
w
.p
a
id
a
rq
u
a
li
ty
.c
o
m

 



w
w
w
.p
a
id
a
rq
u
a
li
ty
.c
o
m

 

 Guarantee Award گواهینامه
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 ISO 9001 اولین گواهینامه

ISO/TS 29001 اولین گواهینامه

ISO/IEC 17020 اولین گواهینامه
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 گواهینامه تايید صالحیت نهاد بازرسي از اداره استاندارد ايران
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  پیوست دامنه هاي تايید صالحیت)انگلیسي(

پیوست دامنه هاي تايید صالحیت)فارسي(    
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تمديد اولیه گواهینامه تايید صالحیت ايران

 لوح سپاس مشاركت در    

چهارمین كنفرانس ملي سازه و فوالد 
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 URSاز      ISO/TS 29001:2003گواهینامه   

 URS از     ISO 9001:2000گواهینامه   
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 گواهینامه صالحیت آزمايشهاي غیر مخرب     

IRSNT از

 تايید صالحیت تمديد گواهینامه

 جهت خدمات بازرسي راديوگرافي صنعتي

آزمايشات غیر مخرب و تفسیر فیلم



تايید صالحیت جوش و آزمايشهاي غیر مخرب در سازه هاي  ساختماني گواهینامه    

تايید صالحیت جوش و آزمايشهاي غیر مخرب در سازه هاي فلزي صنعتي گواهینامه    
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پروانه فني مهندسي از وزارت صنايع و معادن

 تمديد پروانه فني و مهندسي از

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران



IWNT (Iranian Institute Welding & None-destructive Testing ) 

AWS  (American Welding Society) 
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ASNT 
 (The American Society for Nondestructive Testing, Inc.) 

 تايید صالحیت صدور گواهینامه

 جهت خدمات بازرسي راديوگرافي صنعتي

آزمايشات غیر مخرب و تفسیر فیلم



پروانه عضويت در انجمن صنفي شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غیر مخرب  ايران 

تمديد مجوز تاسیس پرتونگاري صنعتي از مركز نظام ايمني هسته اي كشور
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پروانه عضويت  حقوقي در انجمن سازه هاي فوالدي  ايران                        
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رضايت نامه از بانك رفاه كارگران

رضايت نامه بانك صادرات خراسان رضوي

رضايت نامه از موسسه راه ساحل

لیست قرارداد هاي موسسه راه ساحل



w
w
w
.p
a
id
a
rq
u
a
li
ty
.c
o
m

 

گواهي ورود به وندور لیست شركت  فوالد میانه                       





 تحصيالت و اهم سوابق کاري سمت نام  ونام خانوادگي

 آقاي دکتر

 محمد چمني

 

رئيس هيئت 

 مديره

 کارشناس متالورژي

از دانشگاه  MBAکارشناسي ارشد جوشکاري، کارشناس ارشد مديريت 

 مالزي

 دکتري مديريت از دانشگاه تهران

( و  IIWفارغ التحصيل در رشته مهندسي بين المللي جوش از ) 

 (E.W.Fفدراسيون جوش اروپا )

( و پياده سازي نظام کيفيت IIWسرمميز انستيتو بين المللي جوشکاري ) 

 ISO3834سازه هاي جوشي مطابق استاندارد 

 (SZAبازرس فني جوش از انجمن جوش اتريش) 

 (AWSعضو انجمن جوشکاري آمريکا ) 

و شاخه هاي گوناگون صنعت جوش و علوم جوشکاري  N.D.Tمدرس 

 فلزات

 آهني و غير آهني

 02171مشاور و مميز پياده سازي استاندارد ايزو 

 IWNTو عضو انجمن  ASNT، عضو انجمن  AWSعضو انجمن  

 LEVEL II UT,MT,RT,PT, VTکارشناس آزمايشات غير مخرب  

 سال تجربه کار در زمينه مشاوره، بازرسي و مهندسي جوش 72با بيش از 

مهندس آقاي 

   وحيد ايران فرد
 مدير عامل

 کارشناسي  مهندسي مکانيك گرايش جامدات

 کارشناسي ارشد مهندسي مکانيك گرايش ساخت و توليد

 گرايش بازاريابي   MBAداراي گواهي نامه دوره عالي مديريت 

   LEVEL II UT, PT, VTکارشناس آزمايشات غير مخرب 

 پيچ و مهرهکارشناس بازرسي 

آقاي مهندس 

 مجيد چمني  

نائب رئيس    

 هيئت مديره  

 کارشناسي مهندسي جوش

 کارشناسي اقتصاد بازرگاني 

و انجمن جوشکاري  ASNTعضو انجمن آزمايشات غير مخرب آمريکا

 AWSآمريکا 

 AWS-CWSناظر ارشد بين المللي جوش 

 LEVEL II UT, MT, PTآزمايشات غير مخرب کارشناس 

CSWIP 3.1 

 IRSNTاز     ISO 17020مميزي داخلي بر اساس 

 پيچ و مهرهکارشناس بازرسي 

  فهرست موسسين اصلي شرکت



  فهرست همکاران اصلي شرکت

 کيهان کليايي 4
کارشناسي مهندسي 

 جوش
 سال 07

LEVEL II PT, VT 

 بازرسي پيچ و مهره

 رامين حبيبي 5
کارشناسي ارشد مواد 

 متالورژي صنعتي
 سال 07

LEVEL II UT, PT, VT 

 بازرسي پيچ و مهره

 شادي قره داغي 8
کارشناسي ارشد 

 مهندسي معماري
 سال 5

Revit , Auto Cad , Photoshop 

ICDL 

 کنترل پروژه

1 
 سعيد

 علي ين صحنه

کارشناسي مهندسي 

 تکنولوژي جوشکاري
 LEVEL II UT, MT, PT, VT سال 05

 فريدون جودت 2
کارشناسي مهندسي 

 تکنولوژي جوشکاري
 سال 8

LEVEL II UT, MT, PT 

 بازرسي پيچ و مهره

 مهدي ميرزايي 8
 کارداني

 نقشه کشي 
 سال 05

 – IT –نقشه کشي جهاد دانشگاهي شريف 

 ني حرفه ايفمدرک حسابداري 

 محمد اميد منظري 9
کارشناسي مهندسي 

 عمران
 سال 8

 بازرسي عمومي جوش

 بازرسي پيچ و مهره

 سال 01 مهندسي جوش محمد ربيعي 3
LEVELII UT, MT,PT,VT ,RTI 

 بازرسي پيچ و مهره

 حسن تنها  1
کارشناسي مهندسي 

 جوش
 LEVELII MT, PT,UT,VT ,RTI سال 8

 پريسا يوسفي 45
کارشناسي مهندسي 

 برق
 سال 07

 کارشناس کيفيت

 ISO17025و          ISO TSمستند ساز  

 ISO 17025و    ISOTSمميز داخلي        

 کنترل پروژه

 تحصيالت نام و نام خانوادگي رديف
تجربه 

 کاري
 مدارک و صالحيت ها



 تحصيالت نام و نام خانوادگي رديف  فهرست همکاران اصلي شرکت
تجربه 

 کاري
 مدارک و صالحيت ها

  فهرست همکاران اصلي شرکت

44 
 افشين

 خشکرود سبزيان 

کارشناسي مهندسي 

 جوش
 سال 01

دوره امداد و کمك هاي -دوره امدادگري تکميلي

آزمايشگر قطعات صنعتي با  -اوليه عمومي پايه

و  فني MTو  PTمايع نافذ و ذرات مغناطيس )

 حرفه اي(

 سعيد طاهري 45
کارشناسي مهندسي 

 تکنولوژي جوشکاري
 سال 2

LEVELII MT, PT,UT,VT ,RTI 

 بازرس ابعادي  

 مسعود رضايي 48
کارشناسي مهندسي 

 مواد متالورژي صنعتي
 بازرس اتصاالت پيچ و مهره و بازرسي جوش سال 2

41 
 عليرضا

 محمد اسماعيلي

کارشناسي مهندسي 

 عمران
 LEVELII UT سال 6

 حسين گودرزي 42
کارشناسي مهندسي 

 عمران
 سال 6

 بازرس جوش

 بازرس اتصاالت پيچ و مهره

 عباس حميدي 48
کارشناسي مهندسي 

 تکنولوژي جوشکاري
 LEVEL II UT, MT, PT, VT سال 01

 مهدي انهاري 49
کارشناسي مهندسي 

 عمران
 سال 5

 بازرس جوش

 بازرس اتصاالت پيچ و مهره

 فاطمه محبتي 43

کارشناسي ارشد 

مهندسي مواد و 

 متالورژي صنعتي

 سال 2
 بازرسي عمومي جوش

 بازرسي پيچ و مهره

41 
 مهدي

 محمودي کهن

کارشناسي مهندسي 

 -تکنولوژي متالورژي

 ذوب فلزات

 LEVELII PT, MT,UT سال 6

 رضا صادقي 55
کارشناسي مهندسي 

 جوش
 سال 71

LEVELII PT, MT,UT 

RT 

 بازرسي جوش

دوره آموزش مقدماتي حفاظت در برابر اشعه در 

 صنايع پرتو نگاري

 احسان توکلي 54
کارشناسي مهندسي 

 عمران
 سال 2

 بازرسي عمومي جوش

 بازرسي پيچ و مهره

 داوود جواديان 55
کارشناسي مهندسي 

 فناوري بازرسي جوش
 LEVELII PT, VT,UT سال 6



 امير معدنچي 58
کارشناسي ارشد 

 مهندسي عمران
 سال 01

 بازرسي عمومي جوش

 بازرسي پيچ و مهره

 بازرسي ابعادي

 بهزاد اسديان 51
 کارشناسي مهندسي

 جوش تکنولوژي 
 ,LEVELII VT,PT سال 6

WPS&PQR 

 يونس کريمي 52
 کارشناسي مهندسي

 تکنولوژي جوش 
 سال 6

 بازرس جوش

 بازرس ابعادي

 بازرس اتصاالت پيچ و مهره

 تحصيالت نام و نام خانوادگي رديف
تجربه 

 کاري
 مدارک و صالحيت ها

  فهرست همکاران اصلي شرکت

58 
جيسون زال 

 ساراالن

 کارشناسي مهندسي

 مکانيك 
 سال 9

LEVEL II UT, PT, VT 
 بازرس ابعادي

 بازرس اتصاالت پيچ و مهره

59 
اسماعيل 

 پورقنبري

کارشناسي مهندسي 

 مواد متالورژي 

  

 سال 9
LEVEL II UT, PT, VT 

 بازرس ابعادي

 بازرس اتصاالت پيچ و مهره

 علي رضا گنجي 53

کارشناسي مهندسي 

 جوش 

  

 سال 5
LEVEL II UT, PT, VT, MT, RT, RTI 

 بازرس ابعادي

 بازرس اتصاالت پيچ و مهره





 وزن پروژه )تن( نام سازنده کارفرما نام پروژه رديف
استاندارد ساخت 

 و نصب پروژه

1 

مخازن بافر نيتروژن و 

 اکسيژن

 )پروژه يزد يك(

فوالد آلياژي 

 ايران

پايدار فوالد 

 آيريك
— ASME 

SEC VIII 

2 

مقاوم سازي  سازه و 

نماي راس بانك 

بلوار  -پارسيان

 زرافشان

توسعه 

ساختماني 

 پارسيان

— — AWS D1.1 

3 

هتل بيمارستان   

بلوار  -بانك پارسيان

 کشاورز

توسعه 

ساختماني 

 پارسيان

 AWS D1.1 تن 45555 کارخانه استاد

4 
سوله و ساختمان 

 اداري ارکان سازه
 AWS D1.1 تن 255 کارخانه صفا ارکان سازه

 

 اهوازکاغذ سبز  5
شرکت انرژي 

 گستر نصير
 AWS D1.1 تن 4555 کارخانه استاد 

6 
ساختمان اداري 

 سنگان

شرکت اپال 

 پارسيان سنگان
 AWS D1.1 تن 255 کارخانه استاد 

7 
ساختمان مسکوني 

 سايه
 AWS D1.1 تن  555 — خانم وکيل زاده

8      

9      

      

پروژه هاي جاري فهرست  



 کارفرما نام پروژه رديف
 نام سازنده

 )پیمانکار(
 نام مشاور

وزن 

پروژه 

 )تن(

استاندارد 

ساخت و نصب 

 پروژه

1 
بانک تجارت شهرستان شفت 

 گیالن
 -- بانک تجارت

اداره مهندسي 
 بانک تجارت

 AWSD1.1 تن 88

2 
بانک رفاه ایالم ، زاهدان ، ورامین 

 ، فالورجان ، اصفهان ، بم
 -- بانک رفاه

ادراه مهندسي 
 بانک رفاه

تن 155    AWSD1.1 

3 
ساختمان شعب بانک تجارت 

 کالردشت
 -- بانک تجارت

اداره مهندسي 
 بانک تجارت

 AWSD1.1 تن 88

4 
اداری فریدون  –مجتمع تجاری 

 علوی و شرکا
 فریدون علوی

شرکت سازه 
 فلز پایدار

 AWSD1.1 تن 488  

 AWSD1.1 تن 788 مهندس اسدزاده   مهندس طباطبایي مجتمع مسکوني بهارستان 5

6 

مشاوره در زمینه جوشکاری پمپ 
 های صنعتي و نیرو گاهي

(STAINLESS STEEL و )
اجرای آزمایشات غیر مخرب 

 جهت کنترل کیفیت قطعات فوق

 -- — -- -- شرکت یر ایران

7 

مشاوره در زمینه صافکاری شعله 

(  FLAME STEAINGای )
 شفت های پمپ های نیروگاهي

 — — — — شرکت یر ایران

8 

 یکنترل کیفیت بازرسي ها
مخرب و غیر مخرب دستگاهها و 

 تجهیزات صنعتي

شرکت مهندسي و 
طراحي ماشین سازان 

 ایران

— — — — 

9 
ساختمان اداری مجلس شورای 

 اسالمي
 AWSD1.1 تن 2888         — — —

 برج مسکوني گل سنگ 18
مهندس مفخم و 

 شرکا

سامان دژ 
 پارس

دکتر سید رسول 
 میر قادری

 AWSD1.1 تن 1488

 اقلیم توسعه سبز سالن تولید ماکاروني شیراز 11

شرکت باربند 
و شرکت 
 آونگ ورین

 AWSD1.1 تن 1288 اقلیم توسعه سبز

 سازه فلز پایدار دامون کیش برج های دامون کیش 12
دکتر سید رسول 

 میر قادری
 AWSD1.1 تن 3888

13 
سالن های تولید صنایع غذائي 

 دادگر
 دکتر دادگر

پایبند سازه 

BDB 
 AWSD1.1 تن 1788 اقلیم توسعه سبز

14 
شعب سرپرستي بانک تجارت 

  عسلویه
— — — — AWSD1.1  

پروژه هاي خاتمه يافته فهرست   



 کارفرما نام پروژه رديف
 نام سازنده

 )پیمانکار(
 نام مشاور

وزن 

پروژه 

 )تن(

استاندارد 

ساخت و نصب 

 پروژه

پروژه هاي خاتمه يافته فهرست   

 سازه فلز پایدار — مسجد جامع شهرک غرب 15
دکتر سید رسول 

 میر قادری
تن 1155  AWSD1.1 

 ساختمان مسکوني کوهسار 16
شرکت مهندس 

 طباطبائي

شرکت کانرود 
 سازه

 AWSD1.1 تن 858 مهندس اسدزاده

 مجتمع مسکوني مقدس اردبیلي 17
شرکت سازه و 

 ساختماني ایرانیان

پیمانکاری 
 رحیمي

 AWSD1.1 تن 1888 —

 بانک رفاه شعبه همدان 18

شرکت اداره 
ساختمان بانک رفاه 

 همدان

 AWSD1.1 تن 458 مهندس کالنکي  

تن 155 — — — بانک تجارت شعبه هرمزگان 19  AWSD1.1 

—  مجتمع پذیرائي پارتیای گرگان 28  
شرکت سازه 

 فلز پایدار
 AWSD1.1 تن 4888 بینش پایدار

 AWSD1.1 تن 188 کاریز سازه — شرکت گاز کردستان ساختمان اداری شرکت گاز بانه 21

22 
بازرسي و نظارت بر ساخت سوله 

 انبارگوگرد

موسسه راه ساحل 
 قرب نوح

شرکت صنعتي 
 و تولیدی استاد

شرکت صنعتي و 
 تولیدی استاد

 AWSD1.1 تن 1488

23 
ساختمان اداری شرکت گاز 

 مریوان
 AWSD1.1 تن 288 کاریز سازه — شرکت گاز کردستان

24 
ساختمان سرپرستي شرکت آب و 

 فاضالب سیستان و بلوچستان

آب و فاضالب 
 سیستان و بلوچستان

 AWSD1.1 تن 388 — آقای نوشادی

25 
ساختمان ناحیه گاز رساني و سالن 

 اجتماعات شهرستان سنندج
 شرکت گاز کردستان

روئین تن سازه 
 تهران

کاریز سازه 
 )طراح(

 AWSD1.1 تن 288

26 
ساختمان بیمارستان هاشمي نژاد 

 2شماره 

بیمارستان هاشمي 
 نژاد

 AWSD1.1 تن 1888 بینش پایدار مهندس پاریاب



 کارفرما نام پروژه رديف
 نام سازنده

 )پیمانکار(
 نام مشاور

وزن 

پروژه 

 )تن(

استاندارد 

ساخت و نصب 

 پروژه

پروژه هاي خاتمه يافته فهرست   

27 

مشاوره ، بازرسي و کنترل کیفیت 

بندر  IIIساخت اسکله پکیج 

LNG 

قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبیا ،  

 موسسه راه ساحل

— 
مهندسین مشاور 
 طرح نو اندیشان

— 
AWSD1.1 و 

API 5L 

28 
ساختمان سرپرستي و شعبه 
 مرکزی بانک صادرات مشهد

 بانک صادرات

صنایع 
گسترش و 
 نوسازی )مانا(

 AWSD1.1 تن 4888 پیمان غدیر

 شرکت سامان سازان اداری عمار یاسر -مجتمع تجاری 29
صنعت سوله 

 پیام
 AWSD1.1 تن 4888 سامان سازان

38 
پروژه موتور های سنگین سازمان 

 صنایع هواپیمایي ایران

سنگین سازمان 
صنایع هواپیمایي 

 ایران

— — — 
EN/ISO 
15614 

31 
ساختمان تجاری اداری شارستان 

 کیش

شرکت فالت تپه و 
 ماهور

          —  تن 2888 — —

32 
ساختمان مسکوني اداری صبا 

 کیش

شرکت مهندسي صبا 
 نفت

 AWSD1.1 تن 3888 — —

 2برج تجاری اداری امید 33
شرکت سرمایه گذاری 

 ساختماني سپه
— 

امور پژوهش های 
کاربردی دانشگاه 

 تهران

 AWSD1.1 تن 4888

 4برج تجاری اداری امید  34
شرکت سرمایه گذاری 

 ساختماني سپه
 AWSD1.1 تن 558 — —

35 
ساختمان اداره امور شعب بانک 

 رفاه اردبیل
 AWSD1.1 تن 488 — — بانک رفاه اردبیل

36 
تجهیزات توربو کمپرسورهای 

 نیروگاهي
OTC 

کارخانجات غدیر 
 یزد

— — — 

37 
سوله صنعتي شرکت فالت تپه و 

 ماهور

شرکت فالت تپه و 
 ماهور

— — — AWSD1.1 

38 
سازه پایه و پرچم یادمان 
 جمهوری اسالمي ایران

شرکت توسعه فضاهای 
 فرهنگي

سازه های 
 صنعتي آذران

  مهندسین مشاور

 آرمه آرا
-- AWSD1.1 

 بیمارستان محب جامع زنان 39

موسسه خدماتي 
درماني محب جامع 

 بتاجا

 AWSD1.1 تن 2288 آرمه آرا سي بن

48 
مدیریت امور شعب بانک تجارت 

 اصفهان

اداره مهندسي و 
 امالک بانک تجارت

 صنعت یدک

سرمایه گذاری و 
ساختماني بانک 

 تجارت

 AWSD1.1 تن 1288

41 
طرح مقاوم سازی بانک تجارت 

 شعبه سعدی شمالي

اداره مهندسي و 
 امالک بانک تجارت

سرمایه  شرکت
گذاری ساختمان 

 تجارت

سرمایه  شرکت
گذاری ساختمان 

 تجارت
 AWSD1.1 تن 888



 کارفرما نام پروژه رديف
 نام سازنده

 )پیمانکار(
 نام مشاور

وزن 

پروژه 

 )تن(

استاندارد 

ساخت و نصب 

 پروژه

پروژه هاي خاتمه يافته فهرست   

 مجتمع تجاری اداری ترکمنستان 42
شرکت اقلیم توسعه 

 سبز
 AWSD1.1 تن 3588 بینش پایدار پایبند سازه

43 
طرح پایلوت تعاوني مسکن 

 کارکنان ایران خودرو

شرکت سازه 
 ساختمان ایرانیان

سپاهان توسعه  AWSD1.1 تن 1588 — 

44 

بازرسي و کنترل کیفیت ساخت 
تجهیزات توربو کمپرسورهای 

 O.T.Cنیروگاهي شرکت 

 شرکت

 ماشین سازی ایران

شرکت ماشین 
 سازی ایران

 O.T.C 1شرکت 

ASME Sec.IX 
EN 1 ISO 15614 

EN 287  , EN.... 

 بانک کار آفرین بانک کارآفرین شعبه مرکزی 45

سازه  شرکت
های صنعتي 

 آذران

مشاور  مهندسین
 گنو

 AWSD1.1 تن 1118

46 
بانک کارآفرین شعبه صاحب 

 قرانیه
 یادمان سازه بانک کار آفرین

مهندسین مشاور 
 گنو

 AWSD1.1 تن 328

47 
ساختمان مرکزی شرکت کناف 

 ایران
 شرکت کناف ایران

 شرکت

 پایبندسازه
مشاور  مهندسین

 دارافزین
 AWSD1.1 تن 488

 تاسیسات کارخانه آسیا ناما 48
 شرکت

 ساختماني ست 

شرکت 
 ساختماني ست

مهندسین مشاور 
 بینش پایدار

 ASME Sec.IX تن 1

49 
مجتمع اداری تجاری و پارکینگ 

 طبقاتي صبا
 صندوق بیمه بتاجا

کارخانه روف 
 تراس

دکتر سید رسول 
 میرقادری

 AWSD1.1 تن 7888

 ساختمان مسکوني گلستان 58
 شرکت

 آبادسازان ایران 
 شرکت بتاکو

دکتر سید رسول 
 میرقادری

 AWSD1.1 تن 888

 دیپلمات ساسان ساختمان دیپپلمات ساسان 51
سازور سازه 

 آذرستان

مهندسین مشاور 
 تازند

 AWSD1.1 تن 1188

52 
اقامتگاه ورزشکاران مجموعه ورزشي 

 و آموزشي آبعلي
 AWSD1.1 تن 2888 -- پترو پوالد پارس شرکت نفت

 مجتمع پزشکان عرفان 53
دکتر سید غالمرضا 

 فنایي
 سازه فلز پایدار

دکتر سید رسول 
 میر قادری

 AWSD1.1 تن 2588

 4ساختمان میثاق  54
سید محسن جاللي 

 موسوی
 AWSD1.1 تن 388 --  

 AWSD1.1 تن 888 -- شرکت حدید شاهین جعفری ساختمان کوهسار 55

 AWSD1.1 تن 888 -- سامان دژ پارس گروه دیپلمات ساختمان دیپلمات کوهستان 56



 کارفرما نام پروژه رديف
 نام سازنده

 )پیمانکار(
 نام مشاور

وزن 

پروژه 

 )تن(

استاندارد 

ساخت و نصب 

 پروژه

پروژه هاي خاتمه يافته فهرست   

 بیمارستان عرفان نیایش 57

شرکت بیمارستان 
 سازه فلز پایدار پزشکان

دکتر سید رسول 
 میر قادری

 AWSD1.1 تن 2888

 مهندس راوندی

 برج های تجاری دو قلو فرحزادی 58
 شرکت

 ثامن سازه عرش

سازه و سوله 
 ماموت

 شرکت آرین

 بنا استحکام
 AWSD1.1 تن 28888

 بانک صادرات برج غدیر بانک صادرات 59
سازور سازه 

 آذرستان

مهندسین مشاور 
 وزنا

 AWSD1.1 تن 3688

 پارک علم و فن آوری پردیس 68

مهندسین مشاور 
سازور سازه  پیرراز

 آذرستان

مهندسین مشاور 
 پیرراز

 AWSD1.1 تن 1288
پژوهشکده توسعه 

 کالبدی

 AWSD1.1 تن 588 - سازه رام مهندس رضا زاده ساختمان مسکوني آزاده 61

 ساختمان تجاری مسکوني فرمانیه 62
مهران سقازاده به 

 نمایندگي خانم مریم حری
 AWSD1.1 تن 488 مهندس کارخانه پای بند سازه

 AWSD1.1 تن 6888 -- عمران سوله مهندس احمدی مجتمع مسکوني بردیا 63

 پارکینگ طبقاتي فرشته 64
 شرکت توسعه منابع 
 آب و نیروی ایران

 AWSD1.1 تن 1888 -- عمران سوله

 مهندس مرعشي مجتمع مسکوني گلدن پاالس 65

گروه صنعتي 
 بوذرجمهر 

 کاشان

-- - AWSD1.1 

 کیش -برج خانه صفا 66
شکوفا صنعت  محمد رضابختیاری

 پویا
 AWSD1.1 تن 2888 --

 کیان پارسه وطن

 شرکت دالور آبیانه مسکوني ارمغان صبا 67
گروه صنعتي 

 پارت فلز
 AWSD1.1 تن 1588 --

 AWSD1.1 تن 988 -- آژند سوله دانشگاه شریف پروژه مسکوني صدف کیش 68

 AWSD1.1 تن 9888 -- - بانک آینده ساختمان مرکزی بانک آینده 69

 AWSD1.1 تن 1888 -- - دانشگاه شریف اتصاالت پیچ پروژه صدف کیش 78

 نماد سازه جنوب پروژه اسالمیه شرقي 71
صنایع فلزی 

 ایران
تن 1888 --  AWSD1.1 

 مهندس عمان FUTUREپروژه تجاری  72
سازه های 
 فلزی شهریار

 AWSD1.1 تن 4888 --

 اسکلت فلزی پروژه فرزین 73

 مهندس

 امیر حسین مفخم 

 مهندس امیر اکبر پور

 AWSD1.1 تن 1358 -- عمران سوله

 ساختمان مسکوني آهنگ 74
مهندس عبد االمیر 

 اردویي
 AWSD1.1 تن 788 -- شرکت کوثر

 برج های مسکوني پردیس نور 75
شرکت مبین سازه 

 پارند

صنایع فلزی 
 ایران

 
 
— 

38888 
 تن

AWSD1.1  سازه و سوله
 ماموت

 عمران سوله



 کارفرما نام پروژه رديف
 نام سازنده

 )پیمانکار(
 نام مشاور

وزن 

پروژه 

 )تن(

استاندارد 

ساخت و نصب 

 پروژه

پروژه هاي خاتمه يافته فهرست   

 مهندس جعفری پروژه نارسیس باغستان 76
سازه صنعت 

 حدید

 

 AWSD1.1 تن788 —

 سعادت آباد –پروژه کیان  77
مهندس آرمان 

 جعفری

پترو پوالد 
 پارس

 AWSD1.1 تن788 —

78 
پروژه اسکلت فلزی ساختمان 

 تجاری لئوپارد-اداری
 AWSD1.1 تن1688 — کارخانه آراد مهندس نساجي

 سبز سازان متین پروژه هتل دزاشیب 79
کسری عمران 

 AWSD1.1 تن 6888 — صنعت

88 
 

 سبز سازان متین  اداری فرمانیه  -مجتمع تجاری

 آذرستان

  AWSD1.1 تن  28888 راهشرکت آمود 
 عمران سوله

 روف تراس

 اریکه

81 
نمای ساختمان چند منظوره 

 فرمانیه
 AWSD1.1 — —  سایتال سبز سازان متین

82 
ساخت و نصب کارخانه داروسازی 

 دارالن دارو
 AWSD1.1  تن 588 —  کلوین شرکت دارالن دارو

83 
تخت خوابي  1888بیمارستان 

 قم –خاتم 
 AWSD1.1 تن 4588  — عمران سوله عمران سوله

84 
تخت خوابي  1888بیمارستان 

 قم -خاتم 
 AWSD1.1  تن 2588 — رکن سازه رکن سازه

85 
پروژه اسکلت فلزی ساختمان 

 تجاری پارس-مجتمع اداری

مهندس علیرضا 
 بختیاری

 AWSD1.1 تن12888 — روف تراس

 AWSD1.1   تن 488 — صنعت متال  شرکت بلند مرتبه اداری آرماني –ساختمان تجاری  68

 ساختمان مسکوني محمودیه  68
مهندس شاهین 

 جعفری
 AWSD1.1 تن 1588 — حدید سازه 

 بنیاد تعاون سپاه مجتمع مسکوني شهید خرازی 88
پترو پوالد 

 پارس
 AWSD1.1 تن 28888 —

 AWSD1.1 تن 658 — آکام فوالد نماد سازه جنوب ساختمان مسکوني دروس 89

 مسکوني شریعتي  پروژه 98
آقای مهندس 

 الجوردی
آژین سازان 

 کاسپین
 AWSD1.1 تن 128 —

 بلسرپروژه  با 91

شرکت عمران و 
 مسکن شمال

  

 AWSD1.1 تن 1888 — رکن سازه

92 
ساختمان مسکوني اداری 

 زعفرانیه
 آقای مهندس عمان

سازوار سازه 
 آذرستان

 AWSD1.1 تن 8888 —

93 
پروژه طرح توسعه فوالد اسفنجي 

 ایساتیس
کارخانه فوالد 

 اسفنجي ایساتیس
 AWSD1.1 تن 6888 — عمران سوله



 کارفرما نام پروژه رديف
 نام سازنده

 )پیمانکار(
 نام مشاور

وزن 

پروژه 

 )تن(

استاندارد 

ساخت و نصب 

 پروژه

پروژه هاي خاتمه يافته فهرست   

94 
طبقه مرجان  42برج مسکوني 

 نداجا
 عمران سوله نداجا

 

 AWSD1.1 تن 12888 —

 پروژه باب الجواد 95
عمران و مسکن 

 شمال
 AWS D1.1 تن 1655 — رکن سازه

 AWS D1.1 تن 0055 — آکام فوالد شرکت خانه برج هاي روما کیش 96

 AWS D1.1 تن 1555 — سامان سوله داروسازی حکیم کارخانه داروسازی حکیم 97

 آکام فوالد ثامن سازه عرش برج های دو قلوی تهران 98

 

— 
06555 

 تن
AWS D1.1 

 AWS D1.1 — — پاراگ سبز سازان متین پروژه مهران 99

 داروسازی مداوا کارخانه داروسازی مداوا 188
عصر ابنیه 

 پاسارگاد
 AWS D1.1 تن 655 —

پروژه طرح تقویت کارخانه  181

 داروسازی صادق
 AWS D1.1 تن 655 — — داروسازی صادق

150 
مدیریت شعب بانک تجارت 

 استان گلستان
 بانک تجارت

شرکت 

ساختمانی 

 پارس ارم

 AWS D1.1 تن 1055 —





 لیست تجهیزات اندازه گیري و آزمون

ف
ردي

 

 سريال ساخت كد شناسايي نام دستگاه / ابزار
شماره شناسنامه 

 تجهیزات

GT-TOOLS 017-107-110کوليس  0  - CE-01 

HT-3006 017-176-110رطوبت سنج/دماسنج  7  4603// Q117453 CE-02 

3 
 HUMIDITY)رطوبت سنج 

METER)  

HT-3008 

017-176-117  4641//

LU07120079 
CE-03 

4 
 ترمومتر اينفرردي)حرارت سنج(

 MS6540Bمدل 
017-176-113  - CE-24 

TT-220 017-110-110ضخامت سنج رنگ  5  43146706 CE-04 

 ضخامت سنج رنگ 6

elcometer 
017-110-117  - CE-76 

TT-220 017-110-113ضخامت سنج  2  43767766 CE-05 

MT 017-131-110تست بلوک  8  SE-MT-B1 CE-06 

MT 017-131-117تست بلوک  9  - CE-07 

PT 017-178-110تست بلوک  01  - CE-08 

V2 017-101-110تست بلوک  00  93335 CE-09 

V2 017-101-117تست بلوک  07  18477 CE-10 

V2 017-101-113تست بلوک  03  - CE-11 

V2 017-101-114تست بلوک  04  - CE-12 

V1 017-101-115تست بلوک  05  - CE-13 

V1 017-101-116تست بلوک  06  - CE-14 

110-119-017 گيج کمبريج 02  - CE-15 

117-119-017 گيج کمبريج 08  - CE-16 

113-119-017 گيج کمبريج 09  - CE-17 

114-119-017 گيج کمبريج 71  - CE-18 



 لیست تجهیزات اندازه گیري و آزمون

ف
ردي

 

 سريال ساخت كد شناسايي نام دستگاه / ابزار
شماره شناسنامه 

 تجهیزات

115-119-017 گيج کمبريج 70  - CE-19 

116-119-017 گيج کمبريج 77  - CE-20 

112-119-017 گيج عمق سنج جوشکاري 73  - CE-21 

TWI 017-119-118اورجينال  -گيج کمبريج  74  - CE-22 

110-106-017 متري 01متر  75  - CE-23 

76 
  UTدستگاه 

KRAUTKRAMER USM 35S 

 فراصوتي
017-103-110  - CE-32 

72 
  UTدستگاه 

KRAUTKRAMER USM 25 

 فراصوتي
017-103-117  T101234 CE-33 

78 
  UTدستگاه 

KRAUTKRAMER USM  

35X فراصوتي 
017-103-113  4051c CE-34 

79 
 UT STARMANSدستگاه 

DIO562 فراصوتي 
017-103-114  - CE-35 

 فراصوتي  UT UNIONدستگاه  31

PXUT-350C 
017-103-115  T20314 CE-25 

30 
  UTشارژر دستگاه 

KRAUTKRAMER USM 35S 

 فراصوتي
017-118-110  - CE-36 

37 
  UTشارژر دستگاه 

KRAUTKRAMER USM 25 

 فراصوتي
017-118-117  - CE-37 

33 
  UTشارژر دستگاه 

KRAUTKRAMER USM  

35X فراصوتي 
017-118-113  - CE-38 

34 
 UT STARMANSشارژر دستگاه 

DIO562 فراصوتي 
017-118-114  - CE-39 



 لیست تجهیزات اندازه گیري و آزمون

ف
ردي

 

 سريال ساخت كد شناسايي نام دستگاه / ابزار
شماره شناسنامه 

 تجهیزات

35 
  UT UNIONشارژر دستگاه 

 فراصوتي

PXUT-350C 

017-118-115  - CE-40 

شارژر باتري  36

KURZANLEITUNG 
017-118-116  571219X CE-95 

112-118-017 شارژر باتري پاناسونيك  32  0186 CE-96 

118-118-017 شارژر باتري پاناسونيك  38  0129 CE-97 

119-118-017 شارژر باتري آبي 39  - CE-98 

41 
دستگاه ترکمتر تقه اي مارک 

NOVATORK1.2 

GMH14200  

017-133-110  PP128777 CE-27 

KT451 017-133-117دستگاه ترکمتر  40  434460661845 CE-28 

KT451 017-133-113دستگاه ترکمتر  47  434460661873 CE-26 

110-135-017 مولتي پلير 43  - CE-29 

117-135-017 مولتي پلير 44  - CE-30 

113-135-017 مولتي پلير 45  - CE-31 

110-104-017 مشکي - MTدستگاه يوک  46  - CE-41 

117-104-017 نارنجي - MTدستگاه يوک  42  - CE-42 

113-104-017 زرد - MTدستگاه يوک  48  - CE-43 

110-100-017 پروب  49  - CE-44 

 GB(TCSF 24)پروب  51

TR,2MHZ 
017-100-117  4613 CE-45 

PHOENIX 017-100-113پروب  50  A0349 CE-46 

PHOENIX 017-100-114پروب  57  k977 CE-47 

115-100-017 پروب 53  96591 CE-48 

116-100-017 پروب 54  A5325 CE-49 



 لیست تجهیزات اندازه گیري و آزمون

ف
ردي

 

 سريال ساخت كد شناسايي نام دستگاه / ابزار
شماره شناسنامه 

 تجهیزات

GB 017-100-112پروب  55  983391 CE-50 

GB 017-100-118پروب  56  983393 CE-51 

GB 017-100-119پروب  52  06839 CE-52 

GB 017-100-101پروب  58  983399 CE-53 

GB 017-100-100پروب  59  06394 CE-54 

UNION 017-100-107پروب نرمال  61  4534 CE-55 

czue 2mhz d1410670 017-100-103 21پراپ  60  4553 CE-56 

siui 70 017-100-104پروپ  67  8466531 CE-57 

czue 60 017-100-105پروپ  63  g1211545 CE-58 

czue 45 017-100-106پروپ  64  g1211541 CE-59 

SIUI 017-100-102پروب  65  - CE-60 

siui aws 017-100-108پروپ  66  - CE-61 

4MHZ 017-100-109پروپ   62  - CE-62 

LEMO.01 017-134-110به  BNCکابل  68  - CE-63 

UT 017-134-117به دستگاه  RS232کابل  69  - CE-64 

LEMO.00 017-134-113به  BNCکابل  21  - CE-65 

LEMO.00 017-134-114به  LEMO.01کابل  20  - CE-66 

BNC 017-134-115به  BNCکابل  27  - CE-67 

LEMO.01 017-134-116به  BNCکابل  23  - CE-68 

LEMO.01 017-134-112به  BNCکابل  24  - CE-69 

LEMO.00 017-134-118به  LEMO.01کابل  25  - CE-70 

LEMO.00 017-134-119به  LEMO.01کابل  26  - CE-71 

LEMO.00 017-134-101به  LEMO.01کابل  22  - CE-72 

LEMO.00 017-134-100به  LEMO.01کابل  28  - CE-73 

LEMO.01 017-136-110به  BNCتبديل  29  - CE-74 

BNC 017-136-117به  LEMO.01تبديل  81  - CE-75 



 لیست تجهیزات اندازه گیري و آزمون

ف
ردي

 

 سريال ساخت كد شناسايي نام دستگاه / ابزار
شماره شناسنامه 

 تجهیزات

POLICE 017-108-110چراغ قوه  80  - CE-77 

POLICE 017-108-117چراغ قوه  87  - CE-78 

113-108-017 چراغ قوه  83  - CE-79 

110-171-017 ذره بين 84  - CE-80 

117-171-017 ذره بين 85  - CE-81 

113-171-017 ذره بين  86  - CE-82 

UV 017-115-110پرژکتور  82  - CE-83 

VPL-CS7 017-115-117ويديو پرژکتور سوني  88  - CE-99 

UV  017-116-110پايه المپ  89  4683 CE-84 

UV 017-112-110المپ  91  - CE-85 

RECTIFIRE 017-113-110ترانس  90  - CE-86 

UV 017-117-110ترانسفورمر  97  - CE-87 

UV 017-117-117ترانسفورمر  93  - CE-88 

94 VIEWER 017-173-110  - CE-89 

110-102-017 آينه 95  4646 CE-90 

117-102-017 برس سيمي 96  - CE-91 

113-102-017 ليرز 92  - CE-92 

114-102-017 باطري شارژي سايز متوسط  98  - CE-93 

HYPERD 017-179-110بالن  99  - CE-94 

LUX METER 017-102-115دستگاه نور سنج  011  MBEJ000157 CE-100 

DT-100 017-102-116دانسيتومتر  010  SN121519 CE-101 





 6011الي  6831میانگین نظر سنجي مشتريان به تفکیك هر پارامتر در سال  

  میانگین نظر سنجي مشتريان

 پارامتر هاي فرم نظر سنجي:

کيفيت نتايج، گزارشات و حفظ اموال مشتري    -8تحويل به موقع گزارشات بازرسي    -5کيفيت خدمات بازرسي جوش    -4

پاسخ واحد فني به سواالت مطرح شده از  -9کيفيت تجهيزات بازرسي     -8وضعيت کلي    -2مناسب بودن قيمت    -1

حضور به موقع  -45ارسال مدارک فني پرسنل و تجهيزات قبل از شروع به کار - 1دانش فني بازرسي    -3جانب مشتري 

پيگيري و ارائه گزارشات به موقع عدم  -45عملکرد بازرسين در مورد کار گروهي با پرسنل کارفرما    -44اکيپ در محل کار 

کامل و مناسب بودن تجهيزات مورد نياز    -41استفاده از مواد مناسب طبق استاندارد مربوطه      -48تطابق ها به کارفرما   

رعايت مقررات  -49رضايت از نحوه انجام کار و اخالق بازرسين    -48رعايت قوانين ايمني و حفاظتي محل کار    -42

 کارفرما از طرف پرسنل سازه کيفيت پايدار
مي باشد( 45) حداکثر امتياز هر پارامتر   



P Q S 
 

Paidar Quality Structure Eng.co. 

www.paidarquality.com 

      PQS. Is Your Premier Choice For Inspection & Certifying 

 0، واحد  09، پالک  30دفتر مرکزي : تهران ، يوسف آباد ، خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان 

 88214176تلفکس :      88274176و   88274940تلفن : 


